
कें द्र शासनाच्या  आदशश ग्राम योजनेच्या धर्तीवर 
राज्यार्त आदशश आमदार ग्राम योजना 
राबववण्याबाबर्त.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

शासन वनर्शय, क्रमाांकः आग्रायो-2015/प्र.क्र.36/योजना-5 
२५, बाांधकाम भवन, मर्शबान रोड,  

फोर्श, म ांबई-400 001.                                                       
वदनाांक : 20 मे, २०१५ 

वाचा : 
ग्राम ववकास व जलसांधारर् ववभाग, शासन वनर्शय क्रमाांकः व्हीपीएम-2014/प्र.क्र.183 

पांरा.3, वदनाांक 31 वडसेंबर, २०१४. 

प्रस्र्तावना :    
कें द्र शासनाने आदशश गाव साकारण्यासाठी वदनाांक ११ ऑक्र्ोबर, २०१४ रोजी साांसद 

आदशश ग्राम योजना लागू केली आहे. साांसद आदशश ग्राम  योजनेच्या धर्तीवर राज्यार्तील 
ववधानमांडळ सदस्याांनी देखील ग्राम पांचायर्तींना आदशश ग्राम करण्यासाठी आमदार आदशश ग्राम 
योजना राज्यार्त राबववण्याबाबर्तचा वनर्शय राज्य शासनाच्या ववचाराधीन होर्ता.   

शासन वनर्शय : 
कें द्र शासनाच्या साांसद आदशश ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यार्त आमदार आदशश 

ग्राम योजना राबववण्यास शासन मांज री देण्यार्त येर्त आहे.   

2.                   आमदार आदशश ग्राम योजनेची ठळक ववैशष्ट्य ेखालीलप्रमारे् आहेर्त : 
 

१)  सवशसाधारर् :   
अ) या योजनेची अांमलबजावर्ी सवशसाधारर्परे् साांसद आदशश ग्राम योजनेच्या 
धर्तीवरच करण्यार्त येईल. 
ब) प्रत्येक आमदार त्याांच्या मर्तदार सांघार्तून ज लै, 2019 पयंर्त  र्तीन ग्रामपांचायर्ती 
आदशश ग्राम म्हर्नू ववकवसर्त करर्तील. 
 

2)  ग्रामपांचायर्त वनवडीचे वनकष :   
अ) वनवडण्यार्त येर्ाऱ्या  ग्रामपांचायर्तीची लोकसांख्या वकमान १००० असावी. 
ब)  आमदाराांना आपले स्वर्त:चे वा आपल्या पर्तीचे/पत्नीचे गाव वनवडर्ता येर्ार 
नाही 
क) ववधानसभा सदस्याांचा मर्तदार सांघ जर शहरी आवर् ग्रामीर् भागार्त ववभागला गेला 
असेल र्तर रे्त मर्तदार सांघाच्या ग्रामीर् भागार्तून ग्रामपांचायर्तीची वनवड करर्तील. 
ड) ववधानसभा सदस्याांचा मर्तदार सांघ जर सांपूर्शपरे् शहरी असेल र्तर त्याांच्या 
सोयीच्या दृष्ट्र्ीने त्याच वजल्यार्तील एका ग्रामपांचायर्तीची वनवड करु शकर्तील 
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इ) म ांबई पवरसरार्तील शहरी मर्तदार सांघाचे प्रवर्तवनधीत्व करर्ारे ववधानसभा सदस्य 
राज्यार्तील कोर्त्याही ग्रामपांचायर्तीची वनवड करु शकर्तील 

ई) ववधानपवरषद सदस्य त्याांच्या इच्छेप्रमारे् कोर्त्याही वजल्यार्तून ग्रामपांचायर्तीची 
वनवड करु शकर्तील. 
 

3)  गावाांचा सवांगीर् ववकास :   
      या योजनेर्त कें द्र व राज्य शासनाच्या अस्स्र्तत्वार्त असलेल्या ववववध योजनाांच्या 
कृवर्तसांगमाद्वारे  (convergence) अांमलबजावर्ी करण्यार्त येईल. याबाबर्तचे दशशक 
उपक्रम पवरवशष्ट्र्-1 मध्ये नमूद केले आहेर्त. 
 

4)  आमदार वनधी :   
वनवडलेल्या ग्रामपांचायर्तीमध्ये आमदार वनधीर्तून घेण्यार्त येर्ाऱ्या अन ज्ञये असलेल्या    
कामासाठी राज्य शासनाकडून जोड वनधी देण्यार्त येईल.   याबाबर्त मागशदशशक सूचना 
स्वर्तांत्रपरे् वनगशवमर्त करण्यार्त येर्त आहेर्त. 
 

5) सांकेर्तस्थळ :  
 भारर्त सरकारच्या www.saanjhi.gov.in या सांकेर्तस्थळाच्या धर्तीवर आमदार आदशश 
योजनेच्या प्रभावी सांवनयांत्रर्ासाठी राज्य स्र्तरावर वबे पोर्शलची वनर्ममर्ती करण्यार्त येईल. 
 

6) समन्वय :   
 राज्यार्त या योजनेच्या अांमलबजावर्ीकरीर्ता “ग्राम ववकास ववभाग” समन्वय ववभाग    
राहील.  
 

 7) प्रशासकीय खचश :  
योजनेच्या व्यवस्थापनाकरीर्ता येर्ारा प्रशासकीय खचश ग्राम ववकास ववभागाच्या राज्य  
योजनेर्तांगशर्त उपलब्ध वनयर्तव्ययामधून जास्र्तीर्त जास्र्त 0.5% मयादेमध्ये भागववण्यार्त 
येईल.  

 

3.               या योजनेअांर्तगशर्त अांमलबजावर्ी बाबी सांदभार्त मागशदशशक स चना स्वर्तांत्रपरे् वनगशवमर्त 
करण्यार्त येर्तील.  

 

 4.        सदर शासन वनर्शय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेर्तस्थळावर 
उपलब्ध करण्यार्त आला असून त्याचा सांकेर्ताक 201505201621415320 असा आहे. हा आदेश 
वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांवकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे.  
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      महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने. 

        सोबर्त: पवरवशष्ट्र्-१ (वव.वगवरराज) 
 प्रधान सवचव, ग्राम ववकास व पांचायर्त राज  

प्रर्त, 

1. मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई-32 
2. मा.मांत्री (सवश), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई-32 
3. मा.राज्यमांत्री (सवश) , महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई-32 
4. मा.ववधानसभा / ववधानपवरषद सदस्य (सवश) , महाराष्ट्र राज्य,   
5. मा.म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई-32 
6. मा.अपर म ख्य सवचव/प्रधान सवचव/ सवचव/ सवश मांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग, महाराष्ट्र 

राज्य, मांत्रालय, म ांबई-32 
7. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र राज्य-1/2, म ांबई/नागपूर, (दोन प्रर्ती) 
8. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेर्ता) महाराष्ट्र राज्य-1/2, म ांबई/नागपूर, (दोन प्रर्ती) 
9. ववभागीय आय क्र्त (सवश) 

10. वजल्हावधकारी (सवश) 
11. म ख्य कायशकारी अवधकारी, वजल्हापवरषद (सवश) 
12. ग्राम ववकास व जलसांधारर् ववभाग, बाांधकाम भवन, फोर्श, म ांबई (सवश कायासन) 
13. वनवडनस्र्ती (कायासन, योजना-5) 
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पवरवशष्ट्र्- 1 
 

अ.क्र. दशशक उपक्रम 
1 ग्रामस्थाांमध्येउत्तम आरोग्यासाठी स्वच्छरे्तच्या सवयी ववकवसर्त कररे्, बालके व मवहलाांमधील 

क पोषर्ा ववषयी जार्ीव जागृर्ती वनमार् कररे्. 
2 गावकऱ्याांमध्ये व्यसनाांचे द ष्ट्पवरर्ाम (दारु, र्तांबाखू इ सवेन) याबाबर्त जागृर्ती करुन स दृढ 

आरोग्याच्यासवयी ववकवसर्त कररे्. 
3 सवांना वकमान इयत्ता दहावी पयंर्त वशक्षर्ाची स ववधा उपलब्ध करुन देरे्. 

4 सामावजक एकोपा व शाांर्तर्तावप्रय सहजीवन असर्ारे ग्रामीर् वार्तावरर् र्तयार होण्यासाठी 
गावार्तील ग न्हेगारी, बेकारी, ललग भदेभाव इ.दूर करुन य वक व स्वयांसहाय्यर्ता सम हाांचे 
ग्रामववकासार्त योगदान घेरे्. 

5 गावाचा आर्मथक स्र्तर उांचावण्यासाठी शेर्ती सांबांधार्तील सेवाांचा दजा उांचावरे्, पश सांवधशन, 
पार्लोर् ववकास, लघ -ग्रामोद्योग व बँक क्षते्रार्तील ववववध सेवा-स ववधा उपलब्ध करुन देरे्. 

6 य वकाांना कौशल्यवृध्दी प्रवशक्षरे् देऊन त्याांना रोजगार व स्वयांरोजगाराांच्या सांधी उपलब्ध 
करुन देरे्.  य वकाांमध्ये ग्रामीर् ववकासासाठी  सांघर्नात्मक कौशल्याची वृध्दी कररे्. 

7 गावामध्ये स सज्ज ग्रामपांचायर्त भवन,उत्तम दजाचे रस्रे्त, प र्शवळे वीज, अन्य सावशजवनक 
सेवा-स ववधा, इांर्रनेर् स ववधा इ.पायाभरू्त स ववधा ववकवसर्त कररे्. 

8 गावाच्या पयावरर् सांवधशनासाठी वृक्ष लागवड, सावशजवनक धन कचऱ्याचे व्यवस्थापन र्तसेच 
नैसर्मगक साधनसांपत्तीचे जर्तन व सांवधशन कररे्. 

9  वनवडलेल्या ग्रामपांचायर्तीमध्ये स्वच्छर्ता ववषयक ववववध कायशक्रम जसे घनकचरा ववल्हेवार्, 
सेंद्रीय कचऱ्याचे कां पोस्स्र्ग करुन खर्त वापरण्याची योजना इत्यादी कायशक्रम प्राधान्याने 
राबववण्यार्त येर्तील. 

10 सदर ग्रामपांचायर्तीर्त साांड पाण्यावर प्रवक्रया करुन र्तयार होर्ारे श ध्द पाण्याचा फेरवापर 
शेर्तीसाठी करण्यार्त येईल. 
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